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Ata da Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 1 

do Adolescente - CMDCA realizada ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e 2 

dezessete, com início em segunda chamada ás nove horas na Casa de Participação 3 

Comunitária, situada na Rua XV de novembro, nº183 – Centro Histórico de Santos. Item 4 

1. Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia anterior - O senhor Presidente, 5 

Edmir Nascimento cumprimenta os presentes e pergunta se todos tomaram 6 

conhecimento da mesma para deliberação. Com anuência de todos foi APROVADA com 7 

as ressalvas a serem corrigidas. Item 2 – Relatos da Diretoria Executiva – 8 

Informações sobre o 7º Seminário de Boas Práticas em Saúde do Adolescente nas 9 

Américas, em São Paulo nos dias 05/12/2017 das 8h ás 17h30, sendo deliberada 10 

participação de oito conselheiros, com recursos do CMDCA para transporte e 11 

alimentação. Sobre o Edital da ECOVIAS, ainda não foi deliberado pois a captação de 12 

recursos CDC está suspensa. A Ecovias quer destinar recursos para o território em que 13 

atua, para verificar o impacto local, porém, o município de Santos não tem dados sobre a 14 

saúde, foram feitas pesquisas em busca de dados de janeiro a julho deste ano, 15 

levantamento de dados, compilação de dados da FICAI, Bolsa Família, Conselhos 16 

Tutelares - CT's, foram vistas as áreas de maior vulnerabilidade com a ajuda do 17 

Coordenador do COGESUAS,Sr. Rodrigo. Sra. Magali Leite de Freitas da Secretaria de 18 

Assistência Social - SEAS refere que gostaria de contribuir com a análise territorial – 19 

números e interpretação /Relatório de gestão da Proteção Básica. Sr. Luiz Otávio Galvão 20 

de Barros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDURB destaca a 21 

importância de se fazer uma série histórica para avaliar o impacto do crescimento ou 22 

diminuição da vulnerabilidade, pois como foi elaborada, permite que seja avaliada pelos 23 

números e a leitura das vulnerabilidades é maior que os números. Sr. Edmir concorda 24 

que esse é o primeiro passo. Sobre a audiência na Unidade Municipal Escolar - UME 25 

Leonardo Nunes sobre violência nas escolas, ficou evidenciado que o município não tem 26 

projetos voltado para as famílias. A conselheira Tutelar – CT, Sra. Luana De Maria 27 

destaca que infelizmente a situação está muito pior do que vem sendo apontada, como 28 

exemplo menciona os dados do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil - PETI, 29 

perguntando se nele estão incluídos os dados do tráfico. Sra. Taís Pereira Aguiar da 30 

Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania responde que não, porque não se 31 

consegue fazer a abordagem e que os dados reúnem as informações que são possíveis 32 

de confirmar. Em razão desse diagnóstico, foi deliberado que haverá prioridade para 33 

financiamento a projetos para promoção das famílias dos bairros Jardim São Manuel, 34 

Saboó, Alemoa e Vila dos Criadores, sendo que a proposta do projeto será feita pelo 35 

CMDCA em conjunto com as Secretarias Municipais de Assistência Social - SEAS, Saúde 36 

– SMS  e  Educação - SEDUC e encaminhado para ser deliberada em Assembleia Geral 37 

Extraordinária para esse fim . Agendada reunião para o dia 16/11 as 14h. Sra. Magali 38 

destaca que a segunda área mais crítica depois da Vila dos Criadores é o Morro Santa 39 

Maria, e que em dezembro será deliberado esse edital e encaminhado para a rede 40 

Família (Dearti) para que trabalhem os bairros elencados na Comissão de 41 

Monitoramento.  Sobre o Destinação Criança, Sr. Edmir refere que é preciso sensibilizar 42 

mais as pessoas, que se pensa em fazer um dia de Destinação no Fórum, destaca que 43 

Santos tem um Índice de Desenvolvimento Humano - IDH alto com potencial para 44 

destinar, faz-se necessário produzir material de divulgação e delimitar recursos. A 45 

assembleia deliberou R$8.000,00 (oito mil reais) para material de divulgação. Sr. Galvão 46 

ressalta a necessidade de investir em mídia de rádio. A colaboradora Sra. Luci Freitas 47 

sugere que seja feito um trabalho com as faculdades e Sra. Camila Lopes Pereira 48 

complementa com a sugestão de seja ampliada para os Sindicatos de Classe. Sra. 49 

Valeria Gallotti ressalta que os Conselheiros devem “abrir as portas” para fazermos essa 50 

divulgação nas empresas, entidades. Sobre a reunião com a Rede Metropolitana para 51 
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tratar da Primeiríssima Infância, em conjunto com o DRS IV da Baixada Santista para o 52 

Prefeito Alberto Mourão que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada 53 

Santista - CONDESB para liberar recursos para capacitação, lembrando que a região é a 54 

primeira em mortalidade materno-infantil sobre a Primeiríssima Infância (crianças de zero 55 

a três anos). Sobre a reunião no Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, a informação é 56 

que conforme o fluxo de atendimento, o atendimento é feito pela Justiça Restaurativa, o 57 

Boletim de       Ocorrência é feito, mas vai para a triagem do NAI, conforme análise e 58 

antes de judicializar vai para o tratamento na Justiça Restaurativa. Sobre o Termo de 59 

Ajuste de Conduta - TAC da exploração sexual, a SERIC irá tomar frente da situação para 60 

buscar articular a construção com as outras políticas públicas. Item 3 Relatos das 61 

Câmaras Setoriais - Relatos da CEVISS -  Sra. Claudia Krawczuk, coordenadora da 62 

CEVISS refere que a Comissão finalizou a revisão do Fuxo de Enfrentamento à Violência 63 

Sexual contra Criamças e Adolescentes do Município de Santos 31/10/2017 e o mesmo 64 

será encaminhado ao CMDCA para apreciação e aprovação na próxima  Assembleia. 65 

Continua a relatar, enquanto  PETI. Informa que o fluxo de atendimento  está equivocado 66 

e o correto não está acontecendo. As reuinões estão esvaziadas, não sendo possível 67 

discutir os temas, devido à ausência dos conselheiros e, que na última reunião, somente 68 

a CT Sra. Roselaine Gama justificou a ausência. A CT Sra. Luana refere que não foi 69 

informada sobre a reunião. Sobre a reunião Sra. Claudia informa que na Assembleia 70 

passada foi socializada a data da reunião da Comissão, a fim de garantir a presença de 71 

todos os interessados. Sr. Edmir orienta que os CT'S precisam alinhar os fluxos de 72 

comunicação, pois as datas das reuniões não estão chegando aos Conselhos Tutelares. 73 

Sra. Claudia informa que a próxima reunião da CEVISS será no dia 23/11.Sobre os 74 

Conselhos Tutelares a Sra. Luci sugere que tragam os temas resumidos para as 75 

reuniões, a fim de agilizar as discussões. Sugere que os membros desse Conselho 76 

participem de uma capacitação sobre a Lei 13.431 que refere-se a não vitimização das 77 

crianças e adolescentes. Sobre a exploração sexual Sr. Lucia Tavares refere que no 78 

Seminário para as Infâncias que acontecerá no Sesc nos dias 8 e 9 de novembro, haverá 79 

a apresentação da Campanha Defenda-se da Rede Marista de Solidariedade. Item 4 - 80 

Relatos dos Conselhos Tutelares -  A CT Elen Miranda apresenta os “ Apontamentos da 81 

XXII ACTESP que aconteceu de 26 a 29 de setembro. Participaram do evento as CTs 82 

Elen Miranda, Raphael Moura e Roselaine Gama. Elen relata ainda que recebeu 13 83 

(treze) Fichas de Notificação do Aluno Infrequente - FICAIS da mesma escola estadual 84 

(Primo Ferreira) e dessas, 12 (doze) nunca tiveram atendimento nos Conselhos 85 

Tutelares. Cita o caso de uma adolescente evadida desde de março deste ano. A mesma 86 

sugere capacitação constante com profissionais da Educação sobre a FICAI. A CT Luana 87 

refere ter recebido 05 (cinco) FICAIS de um mesmo adolescente e 03 (três) de uma 88 

mesma criança, reforça também a necessidade de capacitação constante sobre a FICAI. 89 

Luana continua relatando que nesta semana recebeu telefonema da Saúde, que solicitou 90 

o carro do Conselho Tutelar  da Zona Noroeste - CTZN para o dia 25/11 para uma visita 91 

domiciliar a um adolescente e o CT informou que não havia condição de compartilhar o 92 

veículo. A esse respeito a CT Roselaine afirma que no Conselho Tutelar do Centro - CTC 93 

o compartilhamento do carro tem acontecido sem maiores problemas. CT Luana relata 94 

ainda que o CTZN recebeu alguns equipamentos, produto de multa do Ministério Público 95 

do Trabalho e que esses equipamentos serão patrimoniados e solicita que os mesmos 96 

permaneçam no CTZN. Sr. Nicola pergunta à mesma se houve alguma menção da 97 

Prefeitura de que esses equipamentos não ficariam no CTZN, e a mesma relata que não, 98 

apenas reforça que o CTZN precisa muito deles e gostaria de uma garantia de que os 99 

mesmos lá permanecerão. Sr. Edmir esclarece que em 31/10 houve reunião com a Seduc 100 

sobre a FICAI sobre o correto preenchimento e foi solicitado que as Orientadoras 101 

Educacionais recebam capacitação e que os supervisores de educação orientem as 102 
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escolas. Sra. Tais informa que nessa reunião ficou claro que o objetivo da FICAI é dizer 103 

quais são os motivos da evasão escolar e que deve ser preenchida integralmente e não 104 

com “pontinhos”. A CT Ellen sugere travar o campo, e que o sistema tem que bloquear 105 

quando os campos não estiverem preenchidos corretamente. Edmir afirma que agendará 106 

a reunião para a próxima semana com o Departamento de Tecnologia da |Informação e 107 

Comunicação - DETIC. Quanto ao compartilhamento do veículo dos Conselhos Tutelares  108 

com a Saúde Mental foi acordado em Assembleia Geral Extraordinária com os 109 

representantes da Saúde Mental, com vista a dar um apoio na busca ativa de crianças e 110 

adolescentes, deixando claro que aconteceria de acordo com as possiblidades dos CTs. 111 

Luana reitera a fala afirmando que o CTZN não possui veículo próprio e que o mesmo   já 112 

é compartilhado com outros serviços públicos. Sobre a nova Lei que altera o formato dos 113 

Conselhos Tutelares, Sr. Nicola Margiotta informa que foi elaborada uma minuta e que na 114 

próxima semana será enviada à Câmara Municipal para sanção do Prefeito. Edmir 115 

esclarece que a nova lei não passará novamente pelo CMDCA por já ter sido aprovada 116 

pelo Colegiada anterior. Item 5. Apresentação dos resultados dos projetos 117 

financiados com recursos do FMDCA da Organizações Sociais: Projeto Geração 118 

Conectada da Associação Espírita Seara de Jesus, Projeto Entre Laços de Família 119 

da Associação Beneficente Mãos Entrelaçadas e projeto Esportivo Educacional 120 

SETTAPORT da Fundação SETTAPORT. Somente a Fundação SETTAPORT fez a 121 

apresentação destacando impactos, desafios no decorrer da realização dos projetos. As 122 

demais justificaram informando que será feita na próxima Item 6 – Assuntos Gerais – 123 

Sra. Magali Freitas, refere que a respeito do retorno das reuniões com a rede 124 

socioassistencial, compromete-se a retomar as articulações via Secretaria de Assistência 125 

Social. A esse respeito Sr. Edmir reforça que não podemos ficar parados esperando o 126 

Decreto da Rede Família ser publicado para retornar as reuniões com o território. Tais 127 

explica que em julho aconteceria uma reunião com a Rede Socioassistencial, mas que foi 128 

cancelada, pois foi dito que o Decreto da Rede Família seria publicado, e como não foi, 129 

concorda que não se pode desconsiderar o processo. Desta forma Sra. Magali 130 

compromete-se a agilizar o retorno das reuniões.  Sr. Nicola convida os presentes a 131 

participarem do Auto de Natal que acontecerá no Mercado Municipal no dia 8/12. Sra. 132 

Luci registra queixas sobre o agendamento de reuniões no Portal dos Conselhos que 133 

estão sendo feitas em cima da hora, relata que esta reunião só foi divulgada no Portal no 134 

dia 27/10, e que isso prejudica a participação da comunidade, destaca ainda que apenas 135 

10% das pessoas leem o DO Digital. Sugere ainda que no site Cidade Aberta seja criado 136 

um casulo para o Destinação Criança. Sugere ainda que na avalição da rede de ensino 137 

do município de Santos, sejam envolvidas as escolas particulares; divulga a Lei nº 138 

12.527/17 – (LAI) Lei de Acesso à Informação Transparente; finaliza com a pergunta 139 

sobre o Centro Cultural que estava previsto para ser entregue em 2015 e, até a presente 140 

data as obras não foram concluídas. CT Elen convida os presentes para  o evento de 141 

formação para Conselheiros Tutelares, cuja inscrição poderá ser feita pelo email: 142 

escoladolegislativo@camaraguaruja.sp.gov.br.  Nada mais havendo a tratar o presidente 143 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia às 12h. a Sra. Ana 144 

Lúcia Rezende e Eu, Lúcia Aparecida dos Santos Tavares, 1ª e 2ª Secretárias lavramos a 145 

presente ata.   146 
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